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Dacă vreți să lucrați cu noi, căutăm experți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenția GNSS European (GSA) caută experți care să sprijine agenția cu 

recomandări privind, printre altele, evaluarea cererilor de finanțare din partea UE, 

între care licitații, subvenții și premii, precum și urmărirea proiectelor și a 

contractelor finanțate de UE. Pentru mai multe informații și pentru a descărca 

cererea de exprimare a interesului, faceți clic aici. 

 

În această cerere de exprimare a interesului in experti, GSA caută persoane cu un nivel 
ridicat de competență și experiență profesională în domeniul tehnologiilor și ingineriei 
aerospațiale, legate de aplicațiile spațiale în transporturi, agricultură și alimentație, mediu 
și schimbări climatice și energie. Alte domenii de interes sunt societatea informațională, 
inovarea și dezvoltarea aplicațiilor spațiale, siguranța și securitatea, analiza economică și 
spiritul antreprenorial, comunicarea și marketingul, asigurarea calității, a produselor și a 
securității, gestionarea configurației și legislația. 
 

Depuneți-vă candidatura 
 
Cererea de exprimare a interesului se adresează persoanelor fizice care sunt cetățeni ai 
unui stat membru al UE, ai Elveției sau ai Norvegiei. Entitățile juridice nu sunt, în mod 
normal, eligibile pentru a candida. Părțile interesate sunt invitate să-și exprime interesul 
la adresa: callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Vă rugăm să consultați cererea de exprimare a interesului pentru a afla care sunt 

documentele necesare pentru candidatură. 

 
Pe baza cererilor de exprimare a interesului primite, GSA va întocmi o listă de experți 
interesați. Dacă și când este necesar, GSA va consulta lista și va atribui un contract 
expertului celui mai potrivit pentru sarcina care trebuie îndeplinită. 
 

Listă valabilă 5 ani 
 

Sarcinile pot fi îndeplinite la sediul GSA sau, la cererea GSA, la distanță prin instrumente 
de comunicare electronică. S-ar putea sa fie necesar ca sarcinile sa să fie executate și în 
alte locuri care urmează să fie specificate în contracte. 
 
Lista care rezultă din prezenta cerere de exprimare a interesului va fi valabilă cinci ani de 
la publicarea cererii pe pagina web a GSA. Părțile interesate își pot manifesta interesul 
oricând înainte de ultimele trei luni de valabilitate a listei. Pentru mai multe informații, faceți 
clic aici. 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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Despre Agenția GNSS European (GSA) 
 

În calitate de agenție oficială de reglementare a Uniunii Europene, Agenția GNSS European 

(GSA) gestionează interesele publice legate de programele GNSS europene. Misiunea GSA 

este de a sprijini obiectivele Uniunii Europene și de a obține cel mai mare randament al 

investițiilor în GNSS european, în ceea ce privește beneficiile pentru utilizatori și creșterea 

economică și competitivitatea. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul GSA. 

 

 

 

Pentru mai multe informații: 

Cristina Comunian 

Responsabilă comunicare GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Tel. mobil: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Responsabilă comunicare GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel. +420 237 766 627 
Tel. mobil: +420 602 619 776 
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